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„Wstępując do wspólnoty akademickiej Politechniki Wrocławskiej, ślubuję uroczyście: 

- zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, 

- kształcić umysł i charakter do twórczego i odpowiedzialnego życia, 

- postępować godnie i uczciwie, w zgodzie z prawem, tradycją i obyczajami akademickimi, 

- dbać o dobre imię Politechniki Wrocławskiej.” 

Tekst ślubowania studentów Politechniki Wrocławskiej 

 

 

 

PREAMBUŁA 

Ogromne wyzwanie jakim jest podjęcie nauki w Politechnice Wrocławskiej to przede 

wszystkim ciężar odpowiedzialności za zaufanie, którym obdarzyło nas społeczeństwo. Mając 

świadomość wielkiej roli nauki w rozwoju cywilizacji i szansy przed którą stajemy, czujemy się 

zobowiązani do przestrzegania z najwyższą starannością wartości obyczajowych i etycznych 

ukształtowanych przez wieloletnią tradycję naszej Uczelni, które tworzyły jej autorytet, 

wyrażając siłę moralną akademickiego świata. Być studentem to być odpowiedzialnym - za to, 

co robimy, za osoby z naszego otoczenia i środowisko akademickie, a także bycie 

wszechstronnym, wyedukowanym człowiekiem świadomym swojego miejsca  

w społeczeństwie. Czując przywiązanie do Uczelni, identyfikując się z nią i w zgodzie z jej 

duchem zobowiązujemy się w pełni korzystać z jej możliwości, odpowiadając na własne 

potrzeby, jednocześnie wkładając w nią część siebie, jako inwestycję w przyszłość swoją  

i społeczeństwa. Ten Kodeks jest manifestacją naszego sumienia i drogowskazem moralnym, 

zawierającym uniwersalne wartości, których przestrzeganiu zawdzięczamy rangę naszej Alma 

Mater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cytaty.eu/cytat/najwazniejszym/z.html


Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Kodeks Etyki Studenta Politechniki Wrocławskiej, zwany dalej „Kodeksem” 

normuje zasady etyki studenckiej przyjęte przez społeczność akademicką 

na Politechnice Wrocławskiej, zwanej dalej „Politechniką”. 

2. Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Kodeksu, 

przestrzeganie jego zapisów oraz rozpowszechnianie wiedzy na jego temat 

w środowisku akademickim. 

3. Podstawą do uchwalenia niniejszego Kodeksu jest ustawa z dnia 27 lipca 

2005r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365  

z późniejszymi zmianami), a także §97 ust. 6 Statutu Politechniki 

Wrocławskiej oraz §7 ust. 1 p. 3 Regulaminu Samorządu Studenckiego 

Politechniki Wrocławskiej. 

 

§2 

1. Mając na uwadze wrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, 

student Politechniki kieruje się w swoim postępowaniu uczciwością  

i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzega zasad dobrego 

wychowania i dobrych obyczajów. 

2. Student zobowiązany jest przestrzegać treści ślubowania, przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych aktów prawnych Uczelni, 

w szczególności Regulaminu Studiów Wyższych w Politechnice Wrocławskiej. 

3. Przestrzeganie Kodeksu powierza się wszystkim studentom Uczelni, 

ich wrażliwości i sumieniu.  

 

Rozdział 2 

Nauka i studia 

 

§3 

1. Student jest zobowiązany do uczciwego i rzetelnego wywiązywania się  

z obowiązków, w szczególności określonych planem i programem studiów. 

2. Student jest również zobowiązany do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy  

i doskonalenia umiejętności, w szczególności biorąc czynny udział  

w zajęciach ponadprogramowych i konferencjach naukowych. 

3. Powinnością studenta jest również uczciwe i rzetelne przystępowanie do 

egzaminów i wszelkich innych form weryfikacji wiedzy. 



4. Student ma prawo i obowiązek do działalności na rzecz społeczności 

akademickiej, w szczególności przez członkostwo w organizacjach 

studenckich, kołach naukowych i agendach kultury oraz uczestnictwo  

w konkursach naukowych i zawodach sportowych. 

5. Student we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się 

zasadą bezwzględnej uczciwości. W szczególności szanuje prawa autorskie 

innych osób, bezwzględnie wystrzega się plagiatów. Za naganne uznaje się 

również zlecanie tworzenia prac dyplomowych, sprawozdań, prezentacji itp. 

osobom trzecim. 

6. W przypadku prowadzenia badań naukowych student dba o zachowanie 

zasad bezpieczeństwa i uczciwości. Za naganne uważa się fabrykowanie  

i fałszowanie wyników badań oraz naruszanie praw autorskich. Student 

prowadzi badania w sposób skrupulatny i rzetelny. 

 

 

Rozdział 3 

Społeczność akademicka 

 

§4 

1. Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, 

student powinien kierować się w swoim postępowaniu uczciwością  

i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi, niezależnie od ich pozycji  

w hierarchii akademickiej i społecznej, przestrzegać zasad dobrego 

wychowania i wysokiej kultury osobistej.  

2. Student korzysta z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej  

i merytorycznej dyskusji, jest otwarty i tolerancyjny na inne wartości  

i światopogląd. 

3. Student powinien wykazywać się odpowiedzialnością, ponosić ją za swoje 

czyny i nie unikać negatywnych konsekwencji własnego postępowania. 

 

§5 

1. Student traktuje pracowników naukowych, dydaktycznych  

i administracyjnych Politechniki Wrocławskiej z należnym im szacunkiem, 

przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów 

akademickich. 

2. Student nie wykorzystuje prywatnych kontaktów z pracownikami 

Politechniki Wrocławskiej w celu osiągnięcia korzyści osobistych. 

 

 



§6 

1. Student powinien opierać relacje z innymi studentami na szacunku, 

życzliwości, tolerancji, solidarności, lojalności i współpracy. W ten sposób 

studenci współtworzą społeczność akademicką uczelni. 

2. Student w kontaktach z innymi dba o zachowanie kultury osobistej i kultury 

języka, w szczególności przez unikanie używania wulgaryzmów i obrażania 

rozmówcy. 

3. Student stara się wspierać innych studentów w nauce, pomagać  

w dostosowywaniu się do warunków życia akademickiego, jak również  

w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na Uczelni. 

4. Student nie dyskryminuje innych studentów ze względu na pochodzenie, 

wyznanie, narodowość, płeć, światopogląd, orientację seksualną i z żadnego 

innego powodu. 

5. Student unika wszelkich zachowań mogących spowodować wyrządzenie 

drugiej osobie szkody fizycznej, psychicznej lub materialnej. 

 

 

Rozdział 4 

Postawa względem Uczelni 

 

§7 

1. Student ma obowiązek działać dla dobra Uczelni, godnie ją reprezentować, 

dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanować jej tradycje. 

2. Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach 

uwłaczających godności innych, jak również podejmować działań mogących 

zaszkodzić dobremu imieniu Uczelni. 

3. Powinnością studenta jest poszanowanie mienia Uczelni i publicznego. 

Student winien przejawiać troskę o należyty stan udostępnionych mu 

zasobów. 

4. Każdy student jako członek Samorządu Studenckiego Politechniki 

Wrocławskiej wspiera jego działania oraz interesuje się nimi, a także 

angażuje się w jego formy aktywności. W szczególności ma obowiązek 

uczestnictwa w wyborach powszechnych do organów Samorządu 

Studenckiego. 

5. Student także po ukończeniu studiów zobowiązany jest dbać o dobre imię 

Uczelni. 

 

 



Rozdział 5 

Odpowiedzialność 

 

§8 

1. Za nieprzestrzegani treści niniejszego Kodeksu studentowi może grozić 

odpowiedzialność dyscyplinarna przed Rektorem Politechniki Wrocławskiej, 

Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów lub Sądem Koleżeńskim zgodnie z 

ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, która precyzuje proces postępowania 

dyscyplinarnego. 

2. Obowiązkiem każdego studenta jest poinformowanie Rektora Politechniki 

Wrocławskiej lub Sąd Koleżeński o łamaniu postanowień niniejszego 

Kodeksu oraz reagowanie na wszelkie przejawy postaw nieetycznych 

zarówno ze strony studentów jak i pracowników Uczelni. 

 

 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

 

§9 

1. Obowiązek umożliwienia studentom zapoznania się z treścią niniejszego 

Kodeksu poprzez jego opublikowanie spoczywa na Zarządzie Parlamentu 

Studentów Politechniki Wrocławskiej. 

2. Każdy student Politechniki ma prawo zgłaszać pytania dotyczące 

wyjaśnienia zapisów Kodeksu oraz przedstawiać propozycje jego zmian do 

Zarządu Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść kodeksu została opracowana w oparciu o ogólnodostępne wzorce opublikowane przez 

Forum Uczelni Technicznych oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 


